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Консепсияи тањќиќи таърихи халќи тољик кўшиши аввалин 
буда, бо назардошти њадафњои миллї дар заминаи дастоварди 
илми таърихшиносии ватанї ва љањонї тартиб ёфтааст. Маќсад 
аз мураттабсозии Консепсия муайян намудани методологияи 
тањќиќи таърихи сокинони бумии Осиёи Марказї – тољикон ва 
наќши онњо дар ташаккул ва рушди тамаддуни љањонї мебо-
шад. 

Истиќлолияти комили давлатї имрўз мантиќан зарурати ба 
роњ мондани тањќиќи њамаљонибаи таърихи шашњазорсолаи 
халќи тољикро аз нигоњи нав, бидуни њамагуна чањорчўбаи 
идеологї ва чун љузъи таркибии таърихи умумибашарї таќозо 
менамояд. Албатта, Консепсия чун василаи  фањмиши илмии 
раванди таърих барои њамаи зинањои он ягона набуда, вобаста 
ба дараљаи дарки ба воќеияти замон мувофиќ, таѓйирёбанда 
аст. Консепсияи мазкур низ бо назардошти њадафњои миллї дар 
роњи эъмори давлати дунявї ва њуќуќбунёд, рушд ва тањкими 
худшиносии миллї тавассути тањќиќ ва арљгузорї ба таърих, 
анъанаву суннатњои волои давлатдорї ва фарњангсолории хал-
ќи тољик таълиф шудааст. 
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КОНСЕПСИЯ – ТАЉАССУМИ 
ЊАЌИЌАТНИГОРЇ ДАР 

ТАЊЌИЌИ ТАЪРИХИ МИЛЛАТ 
 
I. ЉАНБАИ НАЗАРИЯВИИ КОНСЕПСИЯИ МИЛЛИИ 

ТАЊЌИЌИ ТАЪРИХИ ХАЛЌИ ТОЉИК 
 

Њадафи марказии Консепсия (аз лотинї – conceptio – 
аќоид, идрок, фањмиш) муайян намудани методология 
мавзуни тањќиќи њаќиќатнигоронаи тамоми пањлуњои таъ-
рихи сокинони азалии Осиёи Марказї - тољикон, ки дар 
тамаддуни минтаќа њамеша наќши пешсафї доштаанд, 
мањсуб меёбад. 

Ба даст омадани истиќлолияти комил, мантиќан зару-
рати ба роњ мондани тадќиќоти ќатъию бањснопазири 
таърихи халќи тољикро, ки дар тамаддуни умумибашарї 
беш аз 6 њазор сол маълумият дорад,чун омили муњим-
тарини таърихогањї ва дар ин замина, тарбияи худши-
носии миллї пеш овардааст. 

Пўшида нест, ки раванди таърихи љомеи љањонї, дар 
доираи ќонунияти фарогири ба он хос пеш меравад. Аз 
рўи фањмиши илмї мафњуми «таърих» дар маљмўъ таъри-
хи табиат ва љомеаи инсониро дар њамбастагї фаро меги-
рад. Аз ин рў, таърихи кишвару давлат ва халќњои мухта-
лиф, аз доираи он пурра берун буда наметавонанд ва љуз-
ъиёти он њисоб меёбанд. 

Вале ин пайвандї дар якрангии таърихи њамаи халќњои 
сайёра зоњир шуда наметавонад. Дар таърихи њар халќу 
миллати пурра ташаккулёфта, хусусиятњои хоси раванди 
ќонунияти умумї, дар сурат гирифтани заминаву сабаби 
њодисањо (детерменизм), ки дар он омилњои моддият (ма-
териалї), муњити љуѓрофї, зуњури равонї (психологї), 
демографї ва ѓайра бетаъсир буда наметавонанд, ба назар 
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мерасад. Њамин тариќ таърихи инсоният аз такрорёбии 
беохири даврагї иборат буда, зуњуроти њаводис барои 
халќњои манотиќи гуногун бо хусусиятњои мухталиф сурат 
мегирад. Ба дарки илмии чунин зуњурот, танњо дар доираи 
консепсияи муайян метавон расид. 

Консепсия чун василаи фањмиши илмии раванди таъ-
рих барои њамаи зинањои он ягона набуда, вобаста ба 
дараљаи дарки ба воќеияти замон мувофиќ, таѓйирёбанда 
аст. Масалан, дар фањмиши пешравии даврагии Њеродот 
(солњои 484-425 то милод) ва Фукидит (тахмин 460-400), 
такрори даврањоро беохир шумурда, консепсияи такрор-
шавиро дар ин љода пешнињод карда буданд. Консепсияи 
љањонбинии динии масењї, ки онро епископ Аврелий 
Августин (354-430) мураттаб намуда буд, бархилофи кон-
сепсияи такроршавии беохир, раванди таърихро аз Одам 
то зуњури дуюми паёмбар Исо (охираш муайян нашуда-
аст), ба 6 давра људо кардааст. Бо њамин монанд консеп-
сияи дудаврагии раванди таърих аз диди ислом - давраи 
Љоњилия ва замони Ислом маќоми худро њифз намудааст. 

Аз давраи Эњё, ибтидо гирифта, консепсияи провиден-
сиалии (ќазову ќадар, насибаву таќдир), ки дар пояи ило-
њиёт (теология) ќарорёфта буд,торафт бештар суст шуда, 
бо раванди гузариш аз донишњои таърихї ба илм дар таъ-
рихнигории љањони сармоядории мутараќќї, дар асри 
XVIII асосан аз байн рафт. Албатта, метавон дар ин за-
мина аз консепсияи дарки замони Маорифпарварї, ки аз 
рўи он пешравии мутассили таърихро одамони соњибмаъ-
рифат таъмин менамоянд ва ѓайра ёдовар шуд. 

Дар асри XIX консепсияи нав дар заминаи материа-
лизми таърихї шакл гирифта рўи кор омад, ки асосгузори 
он К. Маркс њисоб меёбад. Аз рўи ин консепсия ќувваи 
њаракатдињанда ва пешбарандаи таърих на хираду идрок ё 
рўњ, балки ќуввањои истењсолкунанда, ки сабаби барќарор 
намудани муносибатњои муайяни истењсолї мегарданд, 
њисоб меёбад. Тибќи ин аќида, тамоми инсоният муттаси-
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лан дар доираи ќонунияти умумии раванди таърих тамо-
ми даврањои онро аз сар мегузаронад. Вале чунин амал 
дар њама љо якхела ва дар як ваќт нагузашта, вобаста ба 
баъзе омилњо, аз љумла таъсиргузории табиат, барои баъ-
зе кишвару халќњо пешу ќафо сурат мегирад. 

Бояд ќайд кард, ки ин консепсияи дар асоси материа-
лизми таърихї пешнињодшуда низ аз тарафи дигар соњиб-
назарони соња чун калиди нињої барои дарки воќеияти 
таърихї эътироф нашуд ва ба љои он консепсияи тамад-
дунї-таърихиро пешнињод намудаанд. Ба андешаи дониш-
мандон Н. Я. Данилевский (1822-1885), О.Шпенглер (1880-
1936), А. Тойнби (1889-1975) ва дигарон таърихи инсоният 
маљмўи тамаддунњои гуногун буда, њар кадоме аз онњо 
хусусиятњои худро дошта, мустаќилу такрорнашаванда 
аст. Онњо дар маљмўъ падидаи на як замони муайян, балки 
њар кадоме дар даврањои гуногун арзи њастї намуда, 
мисли љисми зинда, зинањои тавлиду рушд ва фаношавиро 
аз сар гузарондаанд. Л. Н. Гумилёв (1912-1992) бошад, 
консепсияи аз назари ў бештар боварибахш – пассиона-
риро (биосфера чун ќувваи таъсиррасон ва њаракатди-
њандаи љомеаи инсонї) пешнињод намудааст. 

Пайдоиши консепсияњои хоси тадќиќоти таърихї, аз 
давраи ба дараљаи дарки илмї расидани донишњои таъ-
рихї (асри XVIII) ибтидо гирифта, дар асрњои XIX-XX аз 
њар љињат мукаммал гардидаанд. 

Бояд ќайд кард, ки консепсияњо дар њама њолат аз таъ-
сири воќеияти сиёсї ва идеологияи барои замон созгор 
берун буда наметавонанд. Аз ин рў, консепсияи барои тад-
ќиќоти таърихи њамаи халќу давлатњо ягонаро тањия ва 
ќабул намудан аз имкон берун аст. 

Кўшиши давлатњои аз љињати иќтисоди ва сиёсї пеш-
сафи аврупої, ки хусусиятњои этникї, анъаноти динї, 
фарњангї ва дигар нишондињандањои ба халќияту мил-
латњои аз љињати иќтисодї ва сиёсї нисбатан ќафомон-
даро ба инобат нагирифта, зўран консепсияи дар асоси 
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арзишњои таърихии ба худ хосро ба онњо бор карданї 
мешаванд, комилан ќобили ќабул буда наметавонад. 

Муњаќќиќ дар њама њолат бояд њаводиси гузаштаи дуру 
наздики њар халќро дар доираи амали ќонунияти умумии 
раванди таърих дар маърази тањлил гузошта, дар ин за-
мина хусусиятњои хоси онро муайян намояд. Ин махсусан 
дар замони љањонишавии босуръати имрўза, ки барои 
омўзиши илмии гузаштаи ба њар миллат хос бетаъсир 
буда наметавонад, дар њадди умдатарин масъалаи таъ-
рихнигории муосир ќарор гирифтааст. 

Пўшида нест, ки таърихэљодкунї дар баъзе давлатњо ба 
дараљаи «таљовузи таърихї» низ расидааст. Чунин муар-
рихон бо њар васила аз мавќеи таърихию љуѓрофї ва 
сањми тамаддунофари халќњои бумї батамом сарфи назар 
карда, решањои этникї ва ташаккули давлатдории худро 
на дар њудуди ќаблии ташаккулёбии иттињодияњои ќа-
билавии барояшон хос, балки дар пањнои зисту ташаккули 
халќиятњои азалии сукунати муќимї дошта нишон доданї 
мешаванд. Ин зуњуроти номатлуб нисбат ба халќу мил-
латњои воќеан тамаддунофар бешубња зарурати дар асоси 
сарчашмањои бостоншиносї ва хаттї њафзи њаќиќати 
таърихро пеш меорад. 

Дар њолати суръат гирифтани муносибати ѓаразман-
дона нисбат ба таърихи тољикон зарурати дар асоси маъ-
хазњои боэътимод таќвият бахшидани хулосаи муњаќќи-
ќони шинохта доир ба наќши барљастаи ин халќи бумии 
Осиёи Марказї дар тамаддуни минтаќавию љањонї њар чи 
бештар эњсос мегардад. Чунин масъулият бояд дар пояи 
ќавии консепсияи мавзуну воќеъбинонаи тањќиќоти таъ-
рихї ќарор дошта бошад. 

Бояд ќайд кард, ки мўњтавои мантиќии чунин Консеп-
сия ба таври умумї дар асарњои таърихии Асосгузори 
сулњу вањдат - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон возењан тарњрезї 
шудааст. Сарвари давлат ба гузаштаи дуру наздики халќи 
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тамаддунофари тољик назари воќеъбинонаи илмї дош-
тану аз он сабаќ бардоштанро ба такрор таъкид намуда, 
онро чун омили њалкунанда дар тарбияи таърихогањї ва 
дар ин замина худшиносии миллї њисоб мекунанд. 

«Ашхоси аз решаву насаби хеш канда, - таъкид мена-
моянд  Президенти кишвар, - одатан аз хотираи таърихї, 
гузаштаи пурифтихор ва мероси фарњангии миллати худ 
бенасиб монда, чун махлуќи худпараст, бемасъулият ва 
бегонапарвар ба камол мерасанд ва гирифтори тафаккури 
ѓуломона мегарданд»1. Дар баробари ин бо ишора ба 
рисолати дарки воќеан илмии таърих афзудаанд: «Омўх-
тани таърих танњо ба хотири донистани гузашта нест, бал-
ки он дурнамоест, ки роњи ояндаи миллат ва пешомадњои 
давлатдориро равшан намуда, барои худогоњии миллї, 
вањдату ягонагї ва рушди тафакккури таърихии наслњои 
оянда хизмат мекунад»2. 

Президенти љумњурї бо таассуф ба «зиёдаравї ва гу-
заштан аз њадди инсоф»-и баъзе аз муаллифони кишвар-
њои њамсоя дар омўзиши таърих ишора карда, ќабул на-
доштани чунин тарзи таърихофариро ба тариќи зайл 
ифода намудаанд: «Мо њаргиз даъвои миллатгарої, шо-
винизми миллї ё бузургдавлатї надорем, ба арзишњои 
миллї, мероси таърихї ва дастовардњои фарњангии баро-
дарони њамзабон ва њамсояњои дуру наздики худ аз рўи 
тамаъ ё ѓарази нољо бањо намедињем. Бигузор њаќ ба њаќ-
дор бирасад ва адолати таърихї миёни мо довар бошад»3. 

Чунин принсипи беѓаразонаю воќеъбинона, ки њанўз 
дар таърихнигории давраи шўравї сурат гирифтаву дар 
замони истиќлолияти комил аз тарафи Сарвари давлат 
таќвият ёфтааст, љанбаи назариявии консепсияи миллии 

                                                             
1Рањмон Эмомалї. Тољикон дар оинаи таърих. Китоби якум. 

Аз Ориён то Сомониён. – Лондон, 1999. – С. 5. 
2 Њамон љо. 
3 Њамон љо. –С. 7. 
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тањќиќи таърихи халќи тољикро дар замони муосир таш-
кил медињад. 

Аз ин рў нуќтаи марказї дар консепсияи тањќиќи таъ-
рихи халќи тољик риояи бечуну чарои принсипи хаќи-
ќатнигории таърихї њисоб меёбад. Бурди илмии мо дар ин 
љода дар он аст, ки рисолати тамаддунофарии сокинони 
азалии минтаќаи Осиёи Марказї – тољикон дар таърих-
нигории сатњи башарї комилан тасдиќ гардидааст. Вази-
фаи насли нав ва ояндаи муаррихону дигар равияњои 
илмии љомеашиносии ватанї аз он иборат аст, ки дар 
њамин пойдевори ќавии тањќиќоти таърихии пешгузашта-
гонамон ва шарќшиносони сатњи байналмилалї, бо ис-
тифода аз далелњои раднопазири дар бозёфтњои бостон-
шиносї ва сарчашмањои хаттии дастрас шуда, таърихи 
ташаккули халќ ва анъаноти давлатсозиву давлатдории ба 
миллати тољик хосро аз љињати илмї бештару ќавитар 
таќвият бахшанд. 

Бо назардошти чунин зарурат, тарњрезии амиќи консеп-
сияи тањќиќи таърихи халќи тољик, аз умдатарин масоили 
марказии таърихнигории миллии замони муосир њисоб 
ёфта, онро дар заминаи талаботи методологияи илмии ба 
давлати соњибистиќлол хос ба роњ мондан, њар чи бештар 
эњсос мегардад. 

Мањз тањлили воќеан илмии таърихи халќи тољик хо-
тираи таърихии мардум, хосатан насли љавонро бедор ва 
худшиносии миллии онро, ки омили муњимтарини нигањ-
дошти фазои муътадили сиёсї аст, метавонад рушди бо-
низоми иќтисодию иљтимої ва фарњангии љомеаро таъ-
мин намояд. 
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II.ДАВРАБАНДЇ ДАР КОНСЕПСИЯИ  
ТАЊЌИЌИ ТАЪРИХИ ХАЛЌИ ТОЉИК 

 
Яке аз масъалањои марказии тарњрезии консепсияи тањ-

ќиќи таърихи њар давлату миллат ба таври илмї муайян 
намудани зинањои таърихї ё даврабандии амиќи гузаштаи 
он њисоб меёбад. Ин амал сањлу осон набуда, дар доираи 
дарки амиќи ќонуниятњои таърихи умумибашарї бояд 
њалли худро ёбад. Аз ин рў, консепсия тањќиќи таърихи 
халќи тољик низ  дар њамбастагї бо ќонунияти раванди 
таърихи љањонї тарњрезї шуда, дар айни замон падидањои 
ба худ хоси зинањои таърихии он, ки таќвиятбахши як-
дигар буда, раванди онро таъмин намудаанд, бояд дар 
маркази диќќат ќарор ёбанд. Бо ибораи дигар, таърихи 
халќи тољик љузъи таркибии таърихи љањонї буда, хусу-
сиятњои хоси худро дорост. Мањз кўшиши дарёфти чунин 
хусусиятњо дар ин ё он зинаи таърихї мањаки марказии 
таърихнигории миллиро ташкил медињад. 

Вале боз чунин њаќиќатро бояд дар назар дошт, ки дар-
ки таъсири ќонуниятњои раванди таърихи тўлонии инсо-
ният њаргиз маънои дарёфти њалли пурраи даврабандии 
таърихи миллиро надорад. Мављудияти чунин њаќиќатро 
силсилаи даврабандињои дар тўли таърихи умумибашарї 
арзи њастї намуда, бараъло нишон медињад. 

Кўшиши муайян намудани ин раванд дар даврабанди-
њои то ба зинаи илм расидани донишњои таърихї (асри 
XVIII) возењан ба назар мерасад. Гарчи ин гузариш дар 
марказ ќонунияти умумии рушди љомеаро гузошта бошад 
њам, вале то кунун омилњо ё нишондињандањои воќеан 
муайянкунандаи даврабандии таърихї њалли пурраи ил-
мии худро наёфтаанд. Бештар ба мазњари даврабандї 
омилњои гуногун, аз љумла, тарзи хољагидорї, олоти мењ-
нат, хусусияти низоми љомеа, нишонањои диниву мазњабї 
ба асос гирифта мешаванд. Доир ба ин масъала дар байни 
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муаррихону љомеашиносон вобаста ба гуногунандешии 
идеологию методологї ихтилофи назар љой дорад. Аз ин 
рў, то имрўз доир ба даврабандии таърихи инсоният хуло-
саи ќатъии илмї мављуд набуда, њамагуна пешнињодоти 
олимони соња нисбист. 

Њанўз дар асри VIII-VII пеш аз милод донишманди 
Юнони Ќадим Гесиод таърихи инсониятро ба 5 давра таќ-
сим карда буд: илоњї, тиллої (зарин), симин (нуќрагин), 
мисин ва оњанин. Мутафаккири дигари Юнони ќадим 
Пифагор (асри VI пеш аз милод) дар фањмиши таърих 
назарияи даврагиро пешнињод намудааст, ки тибќи он  ин 
раванд дар доираи зинањои тавлид, ташаккул ва суќут 
сурат мегирад. 

Маълум аст, ки бо пайдоиши дин ва ташаккули та-
факкури динї, даврабандии таърихї то асри XVI пурра 
дар тобеъияти ин љањонбинї љой дошт. Масалан, чи тавре 
дар боло ишора рафт, даврабандии мусулмонї ду зина – 
љоњилия ва давраи исломї, даврабандии масењї – ба Ањди 
ќадим ва Ањди љадид људо карда шудааст. Раванди ња-
водиси таърихї бошад, ба ќазову ќадар ва таќдиру насиба 
вобаста карда мешуд. Таърихнигорон ва солноманависо-
ни гузаштаи форсу тољик низ асосан даврабандии суло-
лавї ва ё диниро мавриди истифода ќарор додаанд. 

Ба даврабандии таърихии нисбатан илмӣ, сиёсатшинос, 
донишманди соњаи њуқуқ ва ходими давлатии Фаронса 
Жан Боден (1530-1596) асос гузоштааст. Ӯ ба дастовард-
њои илмии замони эҳё такя карда, аввалин шуда зинаҳои 
таърихии инсониятро ба даврањои ќадим, асри миёна ва 
нав таќсим намудааст, ки то имрӯз маъмулан заминаи 
илмии худро нигох медорад. 

Вале пойдории тафаккури динӣ ва дар чањорчӯбаи тақ-
диру насиба ва сарнавишт (провиденсиализм) мањдуд бу-
дани донишњои таърихӣ, ба фањмиши воқеан илмии қону-
нияти раванди таърих имкон намедод. 
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Аз асри XVIII вобаста ба ташаккули илмии таърих 
зарурати даврабандињои мулоњизакорона ва такя бар маъ-
хазу далелњои воќеї дошта, ба миён омад. Ба таври дигар 
даврабандии таърихи инсоният аз асри XVIII баробари ба 
илм гузаштани донишњои таърихї љанбаи нисбатан воќеъ-
бинона пайдо кард. Вале ин њанўз дарки пурраи илмї ва 
анљоми њалли масъаларо надошт. 

Дар тӯли ин аср назарияњои зиёду мухталифи давра-
бандии таърих пешнињод гардиданд, ки дар байни онњо 
назари иқтисодшиноси маъруфи англис Адам Смит (1723-
1790), файласуфу марифпарварони франсавӣ Анн Робер 
Тюрго (1727-1781), Жан Антуан Кондорсе (1743-1794) ва 
дигарон, гарчӣ њанӯз пояи қавии илмӣ надошта бошанд 
њам, дар доираи ҷањонбинии таърихии замони худ хеле 
ҷолиб буданд. Бо мурури ташаккулёбии тафаккури илмии 
таърих, мубоњисањо атрофи даврабандии он ва ихтилофи 
назар боз бештар суръат гирифт. 

Мутобиќи пешнињоди муаррих, бостоншинос ва мар-
думшиноси амрикоӣ Генри Люис Морган (1818-1881) 
таърихи инсоният аз се давраи асосї – вањшоният, бар-
барият ва тамаддун иборат мебошад. Бруно Гилдебранди 
олмонї (1812-1878) даврабандии таърихиро аз рўи тарзи 
муносибатњои хољагидории натуралї, пулї ва ќарзї пеш-
ниҳод намудааст. Олими рус Л. И. Мечников (1838-1888) 
вобаста ба кашф ва истифодаи роњњои тиљоратии обї 
даврабандии таърихиро зинањои дарёї (нањрї, тамаддуни 
ќадим), бањримиёназаминї (асри миёна), уќёнусї (давраи 
нав ва навтарин) људо кардааст. Албатта метавон ақидаи 
боз чанде дигар олимони соњањои мухталифи илмиро пеш 
овард, ки њар кадоме вобаста ба равияҳои илмии хеш 
андешаронӣ намудаанд. 

Аз даврабандињои зиёди пешнињодшуда дар асри XIX 
бештар назарияњои Г. Гегел (1770-1831), К. Маркс (1818-
1883) ва Ф. Энгелс (1820-1895) љолиби диќќат мебошанд. 
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Файласуфу ҷомеашиноси олмонӣ Г. Гегел фањмиши да-
раҷаи шуурнокї ё тафаккури халқро пеш оварда, кӯшиш 
кардааст, ки ба тањлили мушаххаси шаклњои ҷамъиятӣ ва 
рушди эволютсионии (муназзам, беҷањиш) онро дарёбад. 
Вобаста ба рушди тафаккури озодихоњии ҷомеа, ӯ зинањои 
раванди таърихиро ин тавр муайян кардааст: а) давраи 
шарќї; б) давраи атиќа; б) давраи германї. 

Ба ақидаи ӯ эътирофи конститутсияи мутлаќияти (мо-
нархия) пруссиягї давраи ављи баланди тафаккури озодї 
ва интињои зинаи таърихї њисоб меёбад. Њамзамони Ге-
гел, файласуфи фаронсавї, тарѓибгари ислоњоти иљтимої 
Анри Сен-Симон 1760-1825 бошад, се зинаи рушди љам-
ъият: а) теологї; б) метафизикї; б) позитивиро пешнињод 
намудааст. 

Карл Маркс ба тақсимбандии форматсионї асос гузош-
та, фањмиши «форматсия»-ро бо чанд мафњум, аз љумла, 
«форматсияи љамъиятии иќтисодї», «форматсияи иќти-
содї», «форматсияи љамъиятї» мавриди истифода ќарор 
додааст. Ӯ дар асарњояш мафњумњои «давраи ќадим», аср-
њои миёна», «давраи нав» ва «демократия оянда» ё «љоме-
аи тосинфї», «љомеаи синфї» ва «љомеаи бесинфї (ком-
мунизм)»-ро батакрор овардааст. Аз рўи аќидаи К. Мар-
кс, таърихи љамъият худ таърихи инкишофи истењсолот, 
таърихи тарзњои истењсолот њисоб меёбад. Мањз тарзњои 
истењсолот, инкишофи онњо вобаста ба афзоиши ќуввањои 
истењсолкунанда, сабаби ҷои якдигарро иваз кардани дав-
рањои таърихӣ мегардад. Назарияи даврабандии формат-
сионии К. Марксро В. И Ленин тақвият бахшид, ки он дар 
таърихнигории замони шўравӣ чун асос қабул гардид. Во-
баста ба тарзи муносибатњои истењсолї, даврабандии па-
нљзинагї ё форматсионии љомеаи ибтидої, ѓуломдорї, 
феодалї, капиталистї ва сотсиалистї ќабул гардида буд. 
Вале гуногунназарї дар фањмиши даврабандии таърихї аз 
тарафи олимони Аврупои Ғарбї њамоно идома дошт. 
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Дар замони муосир низ мубоњиса ва пешнињоди анде-
шањо оид ба даврабандии таърихи умумиљањонї идома 
дорад. Бархе аз муаррихон бар он назаранд, ки таърихи 
инсоният бояд ба даврањои анъанавї (табиї), индустри-
алї (саноатї), иттилоотї (постиндустриалї) таќсимбандї 
шавад. Њамчунин кам нестанд љонибдороне ки вобаста ба 
ивазшавии муносибатњои истењсолї, таърихи умумиро ба 
даврањои шикорчигї-љамъоварї, кишоварзї (аграрї-ко-
сибї), саноатї (индустриалї) ва илмї-иттилоотї људо 
мекунанд. 

Њамин тариќ, тањлили пайдоиш ва раванди даврабан-
дии таърихї шањодат медињанд, ки атрофи ин масъала 
њамфикрї вуљуд надорад, аз ин рў, на њама нуќти назари 
пешнињодшуда мавриди эътирофи умум ва тўлонї ќарор 
гирифтааст. Дар муќоиса то пош хўрдани Иттињоди Шў-
равї даврабандии форматсионї бештар мавриди эъти-
рофи мутахассисони соња гардида буд. 

Имрўз олимон аксаран бар он назаранд, ки бояд беш-
тар ба даврабандии нисбатан одии таърихии берун аз сиё-
сату идеологияи ба он созгор - ќадимтарин, ќадим, асрњои 
миёна, нав ва навтарин такя кардан лозим аст. Вале ин 
њам барои тамоми муаррихон љавоби ягона ва ќонеъ-
кунанда дода наметавонад. 

Аз ин рў, даврабандии барои таърихи халќи тољик яго-
на, бебањс ва ќобили эътирофи умумро пешнињод намудан 
нињоят мушкил аст. Вале ин моро аз масъулияти пешни-
њоди ба талаботи замон љавобгўи ин масъала озод карда 
наметавонад. Дар ин замина, аз даврабандии ба талаботи 
таърихнигории замони шўравї созгор ёдовар шуда, зару-
рати аз тарафи муаррихони ниҳоят саршинос дар њамин 
чаҳорчўба чї тавр ҷой додани таърихи халќи тољикро 
бори дигар таљлили назар кардан пеш меояд. 

Бо назардошти ҳанӯз то миёнаи солҳои 50-уми асри гу-
зашта мављуд будани гуногунаќидагї дар тањќиќи масъа-
лањои њалталаби таърихи Осиёи Миёна ва Қазоќистон дар 
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таърихнигории шўравї, бо ташаббуси Академияи илмњои 
ИЉШС дар якљоягї бо академияњои илмњои љумњурињои 
Осиёи Миёна ва Қазоқистон дар Тошканд, аз 6 феврал то 
30 январи соли 1954 Сессияи муштараки илмї баргузор 
гардид. Дар ин љаласаи нињоят бонуфуз, ки дар он оли-
мони шинохтаи Москва, Ленинград (феълан Санкт-Петер-
бург), љумњурињои Осиёи Марказї ва Қазоќистон, Озар-
бойљон, Тотористон, Доѓистон, ходимони сиёсию дав-
латї, нависандагон, рўзноманигорон ширкату муњокима-
ронї намуданд, панљ масъала мавриди баррасї ќарор 
гирифт. Аз љумла, яке аз он масъалањо (панљум) «Доир ба 
даврабандии таърихи тошӯравии халќњои Осиёи Миёна ва 
Қазоқистон» буд. 

Ќобили зикр аст, ки масъалаи даврабандии таърихии 
ин минтаќа ќаблан солњои 1933, 1936, 1948 ва 1952 дар 
марказњои муњимми илмї, аз љумла, Институти таърих ва 
Институти шарќшиносии Академияи илмњои Иттињоди 
Шӯравї мавриди муњокима ќарор гирифта бошад њам, 
вале то охир њалли худро наёфта буд. 

Дар Сессия доир ба даврабандии таърихи халқњои 
Осиёи Миёна ва Қазоқистон маърӯзаи узви вобастаи Ака-
демияи илмҳои Тоҷикистон И. С. Брагинский, гузориш-
ҳои мутахассисони соња аз љумњурињои дигар Р. Н. На-
биев, А. К. Кибиров, Г. Ф. Дахшлейгер, А. А. Росляковро 
шунида шуд. Дар атрофи ин маърўзаю гузоришњо музо-
кироти нињоят љиддии интиќодї сурат гирифт, ки дар он 
донишмандони соња М. Е. Массон, Б. А. Литвинский, А. 
И Эшонов. М. М. Дяконов, А. М. Беленитский, Е. М. 
Жуков, А. Н. Бернштам, Я. Ғ. Ғуломов, Н. А. Кисляков, Г. 
А. Пугаченкова, О. Д. Чехович, Е. А. Давидович, С. П. 
Толстов ва дигарон баромад карда, аќидањои аз диди онњо 
асоси эътимодбахши илмї доштаро пешнињод карданд. 
Маводи ин Сессияи илмї бо унвони «Материалњои сес-
сияи илмї, бахшида ба таърихи давраи тооктябрии Осиёи 
Миёна ва Қазоқистон» (Тошканд, 1955) ба чоп расидааст. 
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Аз муњокимаронињои ба даврабандии халќњои кўчии 
минтаќа, ки доир ба он гуногунаќидагии љиддї љой дошт, 
сарфи назар карда, вобаста ба мўњтавои масъалагузории 
имрўза бештар ба тањлили диди онњо доир ба даврабан-
дии таърихи халќи тољик рў меорем. Дар ин хусус ќаблан 
бояд ба он диќќат дод, ки И. С. Брагинский дар тањлили 
илмии масъала таърихи ањолии муќимї, яъне тољиконро 
дар марказ гузоштааст. Ӯ дар оғози суханронї мањз ба 
њамин ишора карда мегӯяд: «...дар маърўза лозим меояд, 
ки бояд бештар ба маводи мутааллиќ ба халќњои муќимї 
такя кард». Бо назардошти мањдудияти гузориши масъала 
мо танњо ба хулосаи муқоисавии И.С.Брагинский, ки дар 
шакли љадвали алоњида ба маърўза замима шудааст, исти-
нод менамоем. 

Ба андешаи И. С. Брагинский давраи ҷомеаи ибтидоӣ 
барои ҳамаи халќњои минтақаи Осиёи Миёна ва Қазоқис-
тон як хел сурат гирифтааст, вале дар марњалаҳои дигар, 
аз ҷумла зинаҳои ѓуломдорї ва феодалї ин фарќият пурра 
эњсос мешавад. И.С.Брагинский дар таърихи халќи тољик 
чунин даврањои таърихиро људо намудааст: 

1.Обшинаи ибтидої, ки барои њамаи халќњои минтаќа 
як хел љараён гирифтааст; 

2.Ќабилањои шарќї-эронї дар давраи инќирози ҷомеаи 
ибтидоӣ (ибтидои њазорсолаи якуми то солшумории мо); 

3.Давраи тараќќиёти муносибатњои ѓуломдорї (асрњои 
VII то милод – III милодї); 

4.Давраи љоннокшавии муносибатњои феодалї (асрњои 
IV – VIII); 

5.Давраи рушд ва мустањкам гардидани сохти феодалї 
(асрњои IX – XV); 

6.Давраи таназзули феодализм (асрҳои XVI – XIX); 
7.Ба Руссия њамроњ намудани Осиёи Миёна (миёнаи 

солҳои 60-уми асри XIX – инќилоби буржуазии Руссия 
соли 1917 (инро чун давраи нав ном мебаранд). 
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Албатта даврабандии пешнињод намудаи И. С. Брагин-
ский дар пояи фањмиши марксистї ва назарияи формат-
сионии таърих бунёд ёфтааст ва табиист, ки баъди инқи-
лоби Октябр -давраи сотсиализм, маъмулан давраи навта-
рин њисоб меёбад. 

Аз байн рафтани Иттињоди Шўравї боиси суст шудани 
маќоми методологияи марксистї-ленинї ва њамзамон ављ 
гирифтани назарияњои гуногуни мухолифи он гардид. 
Њанўз дар асри XX баъзе аз олимони аврупої раванди 
зинањои таърихиро такрори давра ба давраи тамаддуни 
кишварњо медонистанд ва яке аз маъруфтарин љонибдо-
рони ин назария олими англис А.Тойнби (1889-1975) буд. 
Ӯ таърихи инсониятро ба тамаддунњо, ки новобаста аз 
њамдигар инкишоф ёфтаанд, таќсим мекунад, ки њар яке аз 
онњо се зинаи шабењи њамдигар: тавлид, рушд ва заволро 
сипарї мекунанд. 

Љонибдорони назарияи тамаддунї доир ба ќонуният-
њои умумии раванди таърихї бар ин аќидаанд, ки умуми-
ятњои сиёсї, маънавї, маишї, фарњангї, шуури љамъиятї 
ва дигар унсурњои шабењи њамдигари инкишоф, метаво-
нанд тамаддунњоро ба њам биёваранд. Дар ин замина се 
навъи тамаддунро муайян мекунанд: 

а) тамаддуни ибтидої, бидуни фањмиши ѓоявии рушд, 
яъне берун аз замони таърихї; 

б) тамаддуни Шарќ, ки дорои хусусияти даврагии ру-
шд, омезиши гузаштаву имрўза ва арљгузорї ба анъанањои 
динї мебошад; 

в) тамаддуни аврупої (мутараќќї ё техникї), ки ба 
аќидаи љонибдоронаш асоси онро ѓояи рушди бемайлон 
ташкил медињад. 

Дар замони муосир низ мубоњиса ва пешнињоди нуќоти 
назар оид ба даврабандии таърихи инсоният идома дорад. 
Бархе аз муаррихон бар он аќидаанд, ки таърихи инсо-
ният ба даврањои анъанавї (табиї), индустриалї (сано-
атї), итилоотї (постиндустриалї) таќсимбандї мешавад. 
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Њамчунин кам нестанд ҷонибдороне, ки вобаста ба иваз-
шавии принсипњои асосии усули истењсоли неъматњои 
моддї, таърихи башарро ба 4 давра: 

а) шикорчигї- љамъоварї; 
б) кишоварзї (аграрї)- косибї; 
г) саноатї (индустриалї); 
в) илмї-итилоотї људо мекунанд. 
Њамин тариќ тањлили пайдоиш ва истифодаи назария-

њои даврабандии таърихї шањодат медињад, ки атрофи 
масъалаи мазкур гуногунаќидагии зиёд мављуд аст ва на 
њама нуќтаи назари пешнињодшуда мавриди эътирофи ум-
ум ва тўлонї ќарор гирифтааст. Дар ин љода нисбат ба 
дигар аќидањои пешнињодшуда, даврабандиҳои форматси-
онї ва тамаддунї бештар љонибдор пайдо кардаанд. 

Имрўз олимони шинохтаи соња бар он назаранд, ки 
бояд бештар ба чунин тарзи даврабандии нисбатан одии 
таърихї такя карда шавад: ќадимтарин, ќадим, асрњои 
миёна, нав ва навтарин. Ба назари мо низ чунин тарзи дав-
рабандї дар таърихнигории кунунї бештар мавриди эъти-
роф ќабул шудаву дар фазои илмии пасошўравї низ мав-
риди истифода ќарор гирифтааст. Таърихшиносони љум-
њурињои Федератсияи Руссия, Ќазоќистон, Беларус, Ар-
манистон дар заминаи њамин даврабандї, таърихи халќу 
кишварњои худро банду баст кардаанд. Вале эътирофи чу-
нин пешнињод гарчанде диди таърихиро аз таъсири сиёсї 
ва идеологї то андозае ҳифз намояд њам, вале њанўз њалли 
пурра ва боэътимоди масъаларо роњандозї карда намета-
вонад. Аз ин љост, ки гуногунназарӣ боќї хоњад монд. 

Диди муќоисавии аќидањои даврабандии то кунун дар 
таърихнигории умумибашарї љой дошта, ба хулосае мео-
рад, ки таърихи халќи тољик чун љузъи таркибии таърихи 
умумибашарӣбояд бо назардошти ин њамбастагї таќсим-
бандї гардад. Дар баробари ин, набояд хусусиятњои ба 
худ хоси онро нодида гирифт. Тањлили амиќи воќеияти ба 
зинањои таърихии халќи тољик хос хулосаеро пеш меорад, 
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ки тањќиќи илмии ин таърихи халќи тамаддунофари тољик 
дар доираи чунин даврабандї бояд сурат гирад: 

1.Давраи ќадимтарин - Аљдодони тољикон дар замон-
њои ќадимтарин (ибтидои пайдоиши љомеаи инсонї – 
њазорсолаи VI пеш аз милод) 

2.Давраи ќадим -Ташаккули давлатдорї ва тамаддуни 
ориёї (њазорсолаи VI то милод – охири асри II милодї).  

3.Асрњои миёна - Ташаккули халќи тољик ва давлат-
дории он. Муборизаи озодихоњона ва њифзи рисолати 
тамаддунофарии аљдодї (асри III милодї -то миёнаи асри 
XIX). 

4.Давраи нав - Тољикон дар замони тобеъияти мустам-
ликавї (нимаи дуюми асри XIX-ибтидои асри XX). 

5.Давраи навтарин - Оѓози эњёи давлатдории миллии 
тољикон (солњои 1917 - 1991). 

6.Давраи муосир – Истиќлолияти комил ва эњёи дав-
латдории миллї (соли 1991- то имрўз). 

Бо назардошти хусусиятњои хос ва раванди ташаккули 
халќи тољик, тамаддун ва давлатдории он њар як давраи 
таърихї ба марњалањои зерин таќсимбандї мешаванд: 

I.ДАВРАИ ЌАДИМТАРИН - АЉДОДОНИ ТОЉИ-
КОН ДАР ЗАМОНЊОИ ЌАДИМТАРИН (ибтидои 
пайдоши љомеаи инсонї - њазорсолаи VI то милод): 

1.Осиёи Марказї - яке аз минтаќањои пайдоиши одам 
ва љомеаи инсонї. Осори асри ќадими санг (палеолит) дар 
Осиёи Марказї ва њудуди Тољикистони имрўза. 

2.Аљдодони тољикон дар давраи асри миёнаи санг. Осо-
ри давраи асри миёнаи санг (мезолит) дар Осиёи Марказї 
ва Тољикистони имрўза (њазорсолаи 10-6 то милод). 

II.ДАВРАИ ЌАДИМ- ТАШАККУЛИ ДАВЛАТДОРЇ 
ВА ТАМАДДУНИ ОРИЁЇ (њазорсолаи VI то милод- 
охири асри II милодї): 

1.Аљдодони тољикон дар замони инќилоби неолитї. 
Маданияти Њисор (њазорсолаи VI -IV то милод). 
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2.Аљдодони тољикон дар саргањи тамаддуни кишовар-
зиву њунармандї ва шањрсозии Осиёи Марказї. Саразми 
бостонї ва осори ањди биринљї. 

3.Ташаккули давлатдорї ва тамаддуни ориёї (њазор-
солаи Vто милод – асри II милодї). 
 

III.АСРЊОИ МИЁНА - ТАШАККУЛИ ХАЛЌИ 
ТОЉИК ВА ДАВЛАТДОРИИ ОН. МУБОРИЗАИ ОЗО-
ДИХОЊОНА ВА ЊИФЗИ РИСОЛАТИ ТАМАДДУН-

ОФАРИИ АЉДОДЇ 
(асри III милодї - миёнаи асри XIX): 

1.Оѓози раванди ташаккули халќи тољик ва давлатдо-
рии он (асрњои III-VII). 

2.Муборизаи озодихоњии халќи тољик дар роњи истиќ-
лолият ва эњёи фарњанги миллї (асрњои VII-VIII). 

3.Анљоми ташакулли халќи тољик. Давлати Сомониён 
(819-1005) - падидаи беназири таърихи тољикон (асрњои IX 
-X). 

4.Тољикон дар роњи муборизаи озодихоњона ва њифзи 
анъанањои тамаддунофари аљдодї (асри XI-XV); 

5.Идомаи рисолати таърихї-тамаддунофарии халќи то-
љик дар давраи фољеабори асрњои XVI-миёнаи XIX. 

 
IV.ДАВРАИ НАВ - ТОЉИКОН ДАР ЗАМОНИ 

ТОБЕИЯТИ МУСТАМЛИКАВЇ (нимаи дуюми асри 
XIX – соли 1917). 

V.ДАВРАИ НАВТАРИН - ОЃОЗИ ЭЊЁИ ДАВЛАТ-
ДОРИИ МИЛЛИИ ТОЉИКОН (солњои 1917-1991): 

1.Тољикистони шўравї. Оѓози эњёи давлатдории миллї 
(солњои 1917-1991); 

VI.  ДАВРАИ МУОСИР- ИСТИЌЛОЛИЯТИ КОМИЛ 
ВА ЭЊЁИ ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛЇ. 

1.Љумњурии Тољикистон - эњёи комили давлатдории 
миллї (1991- то имрўз). 
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Њамбастагии даврабандии таърихи халќи тољик бо 

таърихи умумибашарї 
 

Таърихи 
умумї 

Таърихи халќи 
тољик 

1.Љомеаи ибтидої (аз 
замонњои ќадимтарин, та-
шаккули одам ва љомеаи 
инсонї то пайдоиши шањр-
давлатњо дар охири њазор-
солаи IV то милод. Фар-
њанги замони ибтидої (то 
пайдоиши хат). 

1.Давраи ќадимтарин (иб-
тидои пайдоши љомеаи ин-
сонї - њазорсолаи VI то ми-
лод). Осиёи Марказї - яке 
аз минтаќањои пайдоиши 
одам ва љомеаи инсонї. 
Осори асри ќадими санг. 
Аљдодони тољикон дар 
асри миёнаи санг (мезолит). 
Осори давраи мезолит дар 
Осиёи Марказї ва Тољик-
истони имрўза (њазорсолаи 
10-6 то милод). 

2.Дунёи ќадим (охири 
њазорсолаи IV пеш аз ми-
лод – охири асри V мело-
дї). Аз пайдоиши аввалин 
шањру давлатњо дар Бай-
наннањрайн то шикасти 
империяи Рим. Пайдоиш 
ва ташаккули фарњанги 
хаттї. 

    2. Давраи ќадим (њазор-
солаи VI то милод - охири 
асри II милодї). Аљдодони 
тољикон дар замони инќи-
лоби неолитї. Маданияти 
Њисор (њазорсолаи VI-IV то 
милод). Аљдодони тољикон 
дар саргањи тамаддуни ки-
шоварзиву њунармандї ва 
шањрсозии Осиёи Марказї. 
Саразми бостонї ва осори 
ањди биринљї. 
    Ташаккули давлатдорї ва 
тамаддуни ориёї (њазорсо-
лаи V то милод – асри II ми-
лодї). 
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3. Асрњои миёна (асри  V 
– миёнаи асри XVII). Ин-
кишофи муносибатњои  за-
миндорї, шакли асосии 
идоракунї – монархия 
(мутлаќият), фарњанги ди-
нї. 

3. Асрњои миёна (асри III 
милодї - миёнаи асри 
XIX). Ташаккули халќи 
тољик ва давлатдории он. 
Муборизаи озодихоњона 
ва њифзи анъанањои тамад-
дунофари аљдодї. 

4.Давраи нав (миёнаи 
асри XVII – ибтидои асри 
XX - соли 1917). Инкишо-
фи муносибатњои молию 
пулї, инќилоби саноатї ва 
ташакулли љомеаи индуст-
риалї, рушди фарњанги 
дунявї. 

4.Давраи нав (нимаи дую-
ми асри XIX-ибтидои асри 
XX). Тољикон дар замони 
тобеъияти мустамликавї. 

5.Давраи навтарин. Иб-
тидои асри XX (аз соли 
1917) – ибтидои асри XXI. 
Шаклњои гуногуни рушди 
иќтисодї, сиёсї ва фар-
њангї, љомеаи итилоотї. 

5. Давраи навтарин (сол-
њои 1917 -1991). 
Тољикистони замони шў-
равї. Оѓози эњёи давлат-
дории миллї (солњои 1917-
1991). 6. Давраи муосир-
истиклолияти комил ва 
эњёи давлатдории миллї 
(солњои 1991 то имрўз) 
Љумњурии Тољикистон - 
эњёи комили давлатдории 
миллї. 

 
 

III. МАСОИЛИ ЊАЛТАЛАБИ ТАЪРИХНИГОРИИ  
МИЛЛИИ МУОСИР 

 
Бо такя ба ин љузъиёти даврагии дар маркази Консеп-

сия тањќиќи таърихи халќи тољик ќарорёфта, бояд мута-
хассисони соња бештар ба тањлили илмии масоили аз диди 
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таърихнигории муосир њалталаб диќќати махсус зоњир 
намоянд. 

Пўшида нест, ки нобасомонињои давраи «бозсозї»-и 
горбачёвї, фољиаи љанги дуюми њамватании солњои 1992-
1997, мушкилоти иќтисодї, кўшишњои бамавриду бемав-
рид ва аксаран сабукфикронаи «таърихдонон»-и навбаро-
мади маълумоти кофии касбї надошта ва таърихро ба 
маќсадњои ѓаразнок истифодакунанда, то андозае анъана-
њои таърихшиносии илмии замони шўравиро халалдор 
намуданд. 

Аз тарафи дигар њамаи он падидаву кўшишњои назари 
навро дар омўзиши таърих фаќат як амали барќасдона 
маънидод намудан хатост. Бояд иќрор шуд, ки њамин 
гуногунназарї ва ихтилофи аќидањо, барои пешрафти 
илми таърихи ватанї дар давраи мустаќилият такони љид-
дї дод. Акнун олимони касбї аз мањдудияти идеологии 
пештара рањо ёфта, як ќатор тадќиќоти љиддию рўзмарра 
рўи чоп оварданд, ки ин худ сањми назаррасест дар та-
шаккули худшиносии миллї ва таъмини бебозгашти 
вањдату ризоияти љомеаи пасошўравї. 

Зарурати гузаронидани љашну маъракањои дар воќеъ ба 
пешравии илми таърих такондињанда, ки бевосита бо 
ташаббуси Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои 
миллат, Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон 
сурат гирифтаанд, барои ќавитар гаштани худогоњии мил-
лї таъсири амиќе гузоштаанд. 

Имруз метавон дањњо тадќиќоти ба талаби замон ља-
вобгўи муаррихони муосирро ном бурд, ки анъанањои бењ-
тарини таърихнигории миллиро нигоњ дошта, дар риояи 
принсипњои њаќиќатнигории таърихї намунаи баланд ни-
шон додаанд. Аз ин нашри тадќиќоти бунёдии 6 љилдаи 
«Таърихи халќи тољик» гувоњї медињад. Вале ин дасто-
вардњо масоили њалталаби дар таърихнигории миллї љой 
доштаро боз возењтар нишон додаанд. Дар ин замина 
бояд ќайд кард, ки дар асарњои таърихии Президенти 
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мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон самтњои зарурї ва 
усули омўзиши таърихи миллат хеле воќеъбинона муайян 
шудаанд. 

Бо назардошта талаботи имрўза ба таърихшиносони 
ватанї лозим меояд, ки дар тадќиќу пешбурди илми муо-
сири таърих ба чунин масъалањои њалталаб љиддан диќќат 
дињанд: 

1.Маълум аст, ки баъзе аз бо ном муњаќќиќони љум-
њурињои минтаќа ќувваи бузургу ифтихорбахшу ба со-
зандагї даъваткунандаи илми таърихро дар амали ѓараз-
ноки сиёсии худ мавриди истифода ќарор додаанд. Онњо 
њарчи бештар бе ягон далели маъхазї кўшиш ба харљ 
медињанд, ки решањои ташаккули этногенезии худро дар 
минтаќа таърихан «чуќуртару ќавитар» гардонанд. 

Тааљљубовар он аст, ки ин «таърихсозон» њалли масъа-
ларо дар њудуди давлатдории имрўзаи худ ва баъзан дар 
пањнои тамоми минтаќаи Осиёи Марказї мељўянду њамаи 
бурдборињои чашмраси таърихии дар он љой доштаро аз 
гузаштаи дур то ба имрўз чун дастоварди пешгузаштагони 
худ нишон доданї мешаванд. Акнун таърихи кўчиш ё 
мигратсияи оммавї ва даврањои онро ба гўшаи фаромўшї 
партофта, љойњои сукунати имрўзаро пойгоњи азалии хеш 
мехонанд. Аз рўи чунин таърихбандии њудудї ин зумра 
муаррихон ба пешгузаштагони сокинони асили минтаќа – 
тољикон љой монданї нестанд. Ин албатта, сабаби анге-
зиши аќидањои мухталифу якдигарро тамоман радкунанда 
гардидааст. Табиист, кўшиши беасоси ин «таърихсозон» 
баъзе олимонро водор месозад, ки мањз бо њамон усули 
дурушту нопечон ба онњо љавоб гардонанд. Вале ин усул 
њадафрас буда наметавонад. 

Имрўз бозёфтњои бостоншиносон барои омўзиши воќе-
ан илмии замони ќадимтарин ва ќадими аљдодони мо 
барои таќвияти аќидаи шарќшиносони сатњи љањонї, ки 
тољиконро чун сокинони азаливу муќимии ин минтаќа бо 
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далелњои раднопазир ба исбот расондаанд, имкони беш-
таре фароњам овардаанд. 

Таърих илми даќиќ аст ва хирадмандию даќиќназариро 
талаб мекунад. Ба тадќиќотчиёни ватанї лозим меояд, ки 
бештар ба бозёфтњои бостоншиносию далелњои раднопа-
зири хаттї такя карда, аз мавќеи беѓаразона ва одилонаи 
таърихї њукм бароранд. Дар ин љода корбасти њамон кў-
шиши пайгирона ва хирадмандонаи ѓафуровї лозим аст. 
Амали баръакс аз бузургманишии беасос беш буда наме-
тавонад. 

Дар њалли ин ќазия тадќиќотчї бояд ба ѓуруру такаб-
бури халќияттгарої ё миллї роњ надода, бештар дар асоси 
сарчашмањои даќиќу раднопазир, њаќиќати таърихро со-
бит созад. Аз ин рў, усули «таърихкушої»-ву таљовузи 
таърихии худиву бегонањо барои мо ќатъиян бегона аст. 
Ин усул барои ононе хос аст, ки аз љустуљўи далелњои 
амиќу раднопазир мењаросанд, чунки ин даќиќсанљї хав-
фи нопойдории решањои таърихиашонро бештару назар-
растар мегардонад. 

Таърихноогоњиву тањрифи беасоси таърих як хел зарар-
овар аст. Муњаќќиќи асил бояд як мизон дошта бошад, 
мизони беѓаразї, њаќиќатнигории воќеї. Аз бузургма-
нишии таърихї то инсонбадбинии фашистї як ќадам роњ 
аст. Бањсњои таърихиро бењтар мебуд, на дар њолати мањ-
дудият дар доираи ҷумҳурии худ, балки дар мубоњисањои 
илмии сатњи байналмилалї њаллу фасл намуд. Онгоњ ба 
худмуаррифии беасос љой нахоњад монд. 

2.Таърих илми гражданию дунявист, он бояд аз фањ-
миши динї људо бошад. Иддае аз таърихдонони мо аз ќуб-
њи методологии материалистї мењаросанду њарчи бештар 
ба фањмиши идеалистї майл доранд. Ин худ маънии дур 
шудан ё инкори ќонуниятњои таърихии љомеаи умумиба-
шариро дорад. Ин зумра «таърихшиносон» дар зери маф-
њуми «тамаддуни исломї» њарчи бештар тафаккури во-
ќеан илмии таърихиро бо фањмиши динї мепайванданд. 
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Ин дар адабиёти таълимї низ ба назар мерасад. Дар ки-
тоби дарсии мактаби миёна бояд њамон донишњое дохил 
гарданд, ки дар илм ќабул шудаанд ва пояи ќавии илмї 
доранд. Масъалањои бањсноки илмї ё ѓайриилмї, ки дар 
асоси асотире ќарор ёфтаанд нафаќат зењни мантиќии хо-
нандаро суст, инчунин майлу раѓбати ўро нисбат ба ар-
зишњои таърихї кунд хоњанд кард. 

3.Доир ба таърихи асрњои миёна бояд њаминро ќайд 
кард, ки ин давраи мураккабтарини таърихи халќи тољик 
њисоб меёбад. Њарчанд доир ба ин давра олимони ватанї 
ва хориљї тадќиќоти зиёде ба анљом расонидаанд, вале аз 
ин шумораи масъалањои њалли худро наёфта кам нагаш-
тааст. Ин давраи дурударози таърихї барои тољикон њам 
таќдирсозу њам фољиабор њисоб меёбад. Мањз дар ин дав-
ра тољикон нафаќат аз ифтихори ташаккули халќияту ѓу-
рури давлатдории хеш бархўрдор гаштаанд, инчунин таќ-
дир ба сари ин ќавм фољиаи бисёрасраи њукмронию суло-
лаивазкунињои аљнабиён, ѓорату турктозињои беохирро 
бор намуд. 

4.Дар њолате ки таърихи ин халќи бостонї бо таърихи 
авлоду ќабилањои кўчии дар тўли ќарнњо ба ин диёри 
аљдодиашон воридшуда нињоят печидаю омехта гаштааст, 
омўзиши амиќи он мушкилоти зиёдеро пеш меорад. 
Хушбахтона, дар ин самт тадќиќоти безаволи Б. Ѓафуров 
метавонад чун ситораи роњнамо бароямон хизмат кунад. 
Фаќат тањкурсии маъхазии онро васеъ карда, хулосањои 
тањќиќотчиёни шинохтаи ватанию хориљиро бештар асос-
нок намудан лозим меояд. 

5.Дар байни масоили нињоят зиёду печидаи асримиёна-
гї њарчї бештар бояд ба равшангарии илмии рисолати 
тамаддунофари халќи тољик, ки дар анъаноти хоси кишо-
варзиву шањрсозї, њунармандиву тиљорат, адабиёту илму 
санъат ва ѓайра дар Осиёи Марказї ѓолибан ба назар 
мерасид, диќќат дода шавад. 
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6.Доир ба омўзиши давраи асримиёнагии таърихи хал-
ќи тољик сухан ронда, бояд махсус ќайд намоем, ки дасто-
вардњои љиддиию ќавї дар ин чорсў кам набошад њам, 
вале ба њалли ба талаби замон љавобгўи онњо њанўз ниёз 
дорем. Хушбахтона, метавон аз хизмати мутахассисони 
дар шинохти сарчашмањо ќобилият дошта, ёдовар шуд. 
Фаќат лозим меояд, ки ба љалби бевоситаи мутахассисони 
маъхазшинос ва муттамарказ намудани самтњои омўзиши 
сарчашмањои таърихии бевосита ба гузаштаи дуру назди-
ки халќи тољик иртибот дошта, кўшиш ба харљ дод. Ваќти 
он расидааст, ки ба чопи маъхазњои хаттї љиддан машѓул 
шуда, мутахассисон њарчи бештар ба доираи тадќиќоти 
маъхазшиносї кашида шаванд. 

7. Маълум аст, ки аз рўи њаљму шумора тањќиќоти ба 
нимаи дуюми асри XIX ва ибтидои асри ХХ бахшидашуда 
нисбат ба дигар даврањои таърихї хеле зиёдтар ба назар 
мерасанд, вале масъалањои рўзмарраи њалталаби ин давра 
низ кам нестанд. Аниќтараш аќидањои мухталифи як сил-
сила гузоришу тадќиќоти рўи кор омада, бозомўзї ва тањ-
ќиќу тањлилу нав талаб мекунанд. Аз љумла, диќќати му-
тахассисон дар ин љода бояд ба ин самтњо равона карда 
шавад: 

а) њам дар адабиёти илмии тоинќилобї ва њам давраи 
шўравї доир ба тасарруфи Осиёи Миёна аз тарафи Русия, 
аз љумла њудуди кунунии Тољикистон бањои сатњию ихти-
лофангез дода шудааст. Агар тадќиќотчиёни тоинќилобї 
ин амали Руссияро чун вазифаи хайру башардўстонаи 
мамлакати «мутамаддин»-и худ нисбат ба халќњои «ќафо-
монда», ки аз «ўњдадории таърихию» имконияти иќтисодї 
ва њарбиашон бармеояд, ба ќалам дода бошанд, тадќи-
ќотчиёни шўравї онро чун сиёсати мустамликахоњонаи 
мутлаќияти Руссия нишон дода, дар айни замон натиљаи 
назарраси дигаргунсозињои сиёсї, иќтисодию иљтимої ва 
фарњангии ин падидаи таърихиро дар марказ гузоштаанд. 
Дар ин замина муњаќќиќон дигар масъалањоро ба он то-
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беъ намуда, аз њар љињат ин амалро чун адолати таќдир-
сози таърихї арзёбї менамоянд. 

Вобаста ба даврањои гуногуни таърихї, ихтилофи нис-
батан љиддии байни олимон дар атрофи мафњуми муво-
фиќи ба доираи њудудии Руссия кашидани минтаќа њисоб 
меёбад. Ин амалро то солњои 30-юми асри гузашта чун 
тасарруфи Руссия ном мебурданд. Баъдтар (аз давраи 
баъдиљангї) дар доирањои илмї мафњуми «њамроњ шудан» 
расман љой ёфт. Вале дар раванди таърихии дар дањ-
солањои охир мафњуми «забт намудани Осиёи Миёна аз 
тарафи Руссия» боло гирифт. Муаллифоне низ њастанд, ки 
ду ибора «забткорї» ва «њамроњшавии ихтиёрї»-ро дар 
якљоягї мавриди истифода ќарор додаанд. Дар ин љода 
лозим меояд, ки дар ќатори маъхазњои русї аз сарчаш-
мањои мањаллї васеъ истифода бурда шуда, то андозае 
зарари моддии дар рафти амалиёти њарбї ба сокинони 
минтаќа расида ва шумораи ќурбоншудагон тахминї 
бошад њам, муайян карда шавад. Вале ин њаргиз маънои 
онро надорад, ки тадќиќотчиён аз натиљаи то андозае таќ-
дирсози ин амал ба тамом сарфи назар намоянд. Њамаи ин 
хулосаи воќеъбинонаи илмиро талаб дорад; 

б) яке аз масъалањои ислоњталаб, бањои воќеъбинона 
додан ба давраи сармоядории тоинќилобї дар њаёти хал-
ќи тољик охири асри XIX – ибтидои асри XX њисоб 
меёбад. Дар адабиёти илмию оммавии замони шўравї ин 
давра чун бадбахтии кулл фањмонда мешуд. Ин бањои хеле 
бадбинонаю ѓаразнокест нисбат ба сохти сармоядорї. Ин 
бањо аз як тараф асоси воќеї дошта бошад њам, вале на 
њамаи тарафњои он лоиќи њукми ќатъї ва бунёдкани таъ-
рихї мебошад. Масалан, иќтисоди бозорї, гуногунии тар-
зи моликиятдорї, амали институтњои демократї, ошкор-
баёнї, њифзи хуќуќи инсон ва ѓайра, ки аз табиати ка-
питализми мутараќќї бармеоянд, дар муќоиса ба муно-
сибатњои патриархаливу феодалии дар минтаќа пояњои 
устувор дошта, бояд бањои мувофиќу одилона гиранд; 
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в) ба доираи њаракати инќилобї кашидани тамоми 
Осиёи Миёна, алалхусус ноњияњои Тољикистон низ дар 
адабиёти шўравї шарњи воќеъбинона наёфтааст. Маълум 
аст, ки ин љараён то дараљае ба ноњияњои саноатї таъсири 
амиќ дошт. Дар бекигарињои Бухорои Шарќї то охири 
асри XIX њаракати дењќонї на фаќат характери зиддифео-
далии нисбатан стихиявї дошт, инчунин дар он падида-
њои озодихоњї, алайњи њукмронии манѓитиён бараъло 
мушоњида мешуд. Дуруст аст, ки дар ин љунбиш мавќеи 
мардикорон дар њадди ќарнњои XIX-ХХ назаррастар буд. 
Бояд муайян намуд, ки њадафи асосию дувумдараљаи ин 
мубориза дар чист ва то кадом андоза характери сиёсї ва 
миллї-озодихоњї пайдо карда буд; 

г) дар аксари тањќиќотњои илмии ба ин давра мутаал-
лиќ буда, њамроњ намудани мулкњои мустаќилу ниммуста-
ќили Бухорои Шарќї ба Аморати Бухоро фаќат яктарафа 
њамчун забткории амир бо ёрии расмии Русия шарњ ёф-
тааст. Аз ин лињоз муќобилияти ин мулкњо чун њаракати 
озодихоњї шарњ ёфтааст. Аз тарафи дигар, вуљуд доштани 
давлату давлатчањои мустаќилу ниммустаќил худ нишо-
наи парокандагии феодалист, ки дар ҳама њолат падидаи 
манфию зараровари љомеа ќаламдод мешавад. Агар ин 
тавр бошад, пас амали мутамарказкунии иљбориро чї 
тавр бояд шарњ дод? Прогрессивї ё баръакс. Ин тањлилу 
шарњи махсус талаб мекунад; 

д) дигар масъалаи њалталаби ин давра фањмиши бедор-
шавии њисси худшиносии миллист. Албатта, дар назари 
аввал ин масъала бањснок менамояд. Вале мушоњидаи 
раванди воќеањои сиёсї ва ѓояњои мухталифи идеявии ин 
давра ба бедоршавии њисси миллї заминаи мувофиќ гу-
зошт. Ин раванд ба монеањои нињоят љиддии пантуркизм 
нигоњ накарда, то андозае маљрои худро пайдо намуда 
буд, ки дар мисоли маорифпарварон, љадидия, љавонбухо-
риён, алалхусус дар мисоли бедоршавии њисси миллии С. 
Айнї ва њаммаслакону пайравонаш бараъло эњсос меша-
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вад. Бояд ќайд кард, ки њаракати сиёсию љамъиятии ин 
давра ба пайдоиши як силсила корњои тадќиќотї нигоњ 
накарда, њоло њам тањлили нисбатан пурраи худро на-
ёфтааст; 

е) заминањои инќилоби сотсиалистї ва халќї дар киш-
вар низ тањќиќоти мукаммалро таќозо дорад. Оид ба ин 
воќеаи муњимму гардиши таќдирсози таърихї низ фикр-
ронињои мухталифу сатњї кам нестанд. Аз љумла, доир ба 
аниќ муайян намудани тезиси «экспорти инќилоб» ва 
дараљаи љањонбинии идеявии халќи мањаллї, ки аз сатњи 
бедории сиёсї ё дараљаи иштироки он дар раванди воќе-
ањои инќилобї бармеояд, тањќиќи тозаю воќеъбинонаро 
таќозо дорад. 

8.Дар таќдири таърихии халќи тољик давраи шўравї 
маќоми њалкунанда дорад. Ин давраи эњёи давлатдорї, 
дастовардњои муќоисанашавандаи сиёсї, иљтисодї, иљти-
моию фарњангист. 

Ғалабаи Инќилоби Октябр дар таќдири тољикон ва ди-
гар халќњои мазлуми империяи Руссия барои эхё ва та-
шаккули давлатдории миллї заминаи мусоид фароњам 
овард. Маҳз ба туфайли ин инќилоб дар таърихи баша-
риат аввалин шуда, дар њалли масоили миллї ќадамњои 
нисбатан устувор гузошта шуд. Эњёи давлатдории тољик 
низ берун аз ин инќилоб сурат гирифта наметавонист. Бо 
эњсоси њамин воќеият Президенти кишвар, муњтарам 
Эмомалї Рањмон таъкид намудаанд: «Чї љои пинњон-
дорї? Дар арафаи инќилоб њолати сиёсї ва иљтимоии 
мардуми мо ба харобї расида буд. Аз фишорњои берањ-
монаи бадхоњони ќудратманди дохиливу хориљї халќи 
тољик рў ба таназзул оварда буд. Мавќеи таърихию иљти-
моии ў аз њар љињат суст мешуд. Илму адабиёт ва забони 
пурмояву ширадори тољикї дар шањрњои бостонї шукўњу 
шањомати ќадимаи худро аз даст медод. Ҷабру ситами 
аљнабиён кишварро хароб, мардумро пажмурдаву ноумед 
сохта, косаи сабрашонро лабрез менамуд. 
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Ба ин маънї метавон гуфт, ки Инќилоби Октябр ба 
мардуми мо умеду умри дубора бахшид. Халќи тољик 
баъди њазор соли аз байн рафтани сулолаи Сомониён боз 
соњибдавлат шуда, дар харитаи сиёсии љањон арзи вуљуд 
кард» (Эмомалї Рањмон. «Тољикон дар оинаи таърих». 
Китоби якум. «Аз Ориён то Сомониён». –Лондон, 2001. 
С.103). 

Аз ин ҷост, ки омӯзиши инқилобу замони баъдиин-
қилобӣ ба тањќиќу тањлили нињоят воќеъбинонаю беѓа-
разонаро таќозо дорад. Бар хилофи њукми беасоси ашхосе 
аз таърихнависони навбаромад ин давра давраи таќдирсоз 
буду мемонад. Акнун ваќти он расидааст, ки бе ягон по-
бандї ё мањдудияти идеологию методологии анъанавии 
даврони шўравї, ин зинаи таърихї, яке аз мавзўҳои мар-
казии муаррихони муосир ќарор ёбад. 

Таърихи њар миллату давлат даврањоеро медонад, ки бо 
гузаштани ваќту замон ањамият ва шукўњу шањомати онњо 
бараълотар эњсос мешавад. Бесабаб нест, ки давраи Со-
мониёнро бо ифтихор ба ёд оварда, њарчи бештар ба таъ-
рихи он таваљљўњ менамоем. Аз ќаъри асрњо далелњое 
мељўем, ки ба он чи тадќиќотчиён овардаанд чизе илова 
гардад. Бале, он давраи ташаккули халќу давлатдории 
тољикон буду аз он бояд ифтихор дошта бошем. Дар ба-
робари ин, бояд фаромўш накунем, ки баъди ќариб њазор 
сол, эњёи давлатдорї насибамон гашт. Албатта, на дар он 
њудуди таърихии хеш. Ин њукми таърихро бояд бо эњсоси 
воќеияту чашми њаќиќатбин нигарем. Ин давраи эњёи дав-
латдорї ва ташаккули худшиносии миллии хешро дидаву 
дониста ба гўшаи фаромўшї напартоем. Имрўз, ки сухан 
аз истиќлолияти комил меравад, бояд роњу зинањои ба ин 
баландї расиданро низ фаромўш накунем. 

Солњо мегузаранд, ин дастоварду санањо албатта, чун 
мавзўи муњимми тањлилу тањќиќ ќарор мегиранд. Аз ин 
рў, бояд њамеша хотираи муќаддаси он падару бобоёне, ки 
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дар обод намудани Тољикистони азиз сањмгузорї намуда-
анд, дар пеши назари муаррихон ќарор дошта бошад. 

9.Тадќиќоти пурраю бунёдии халќи тољик ё Љумњурии 
Тољикистон бе омўзиши нисбатан љиддии таърихи гузаш-
таю љадидаи њар як вилояту ноњияи кишварамон пурра 
буда наметавонад. Аз рўи анъанаи таърихнависии тоинќи-
лобї ва шўравї асоси тадќиќоти таърихиро маълумотњои 
таърихии шањрњои марказї ташкил медоданд. Акнун ваќ-
ти он расидааст, ки ба кишваршиносии таърихї бояд 
диќќат дод, чунки таърихи халќу миллат ё давлат аз як 
таърихи марказ ё шањрњои марказї иборат нест. Мањз аз 
њамин назари таърихї аќидањои нодурусту људоиандози 
маънавиёту тафаккури шањрї ва дењотию музофотї ман-
шаъ гирифтаанд. 

10. Ваќти он расидааст, ки љиддан ба омўзиши таърихи 
муосир машѓул шавем. Пўшида нест, ки даргирињои сиё-
сии ибтидои солњои 90-уми асри гузашта, алалхусус љанги 
дувуми њамватанї (1992-1997) кайњост, ки њадафи омў-
зишу тањили мутахассисони равияњои мухталифи илмї 
(файласуфу сиёсатшиносон, иќтисоддонону њуќшиносон 
ва ѓайра) гаштааст. Хулосањои љолиб дар ин љода низ кам 
нестанд. Вале њамаи онњо љои тањлилу тањќиќи таърихиро 
гирифта наметавонанд. Миќдори бешумори манбаъ ва 
маводи барои тањќиќотчиён дастрас (њуљљатњои расмї, 
маълумоту далелњои дар матбуоти даврї интишоргашта, 
ёддошту хотирањои иштирокчиёни фаъоли воќеањо, ху-
лосањои љомеашиносон ва ѓайра) пурра имконият меди-
њанд, ки раванди воќеањо њадафи тањлилу тањќиќи илмї 
ќарор гиранд. Мањз тањлили воќеъбинона аз як тараф ба 
дарки илмии ин гардиши таќдирсоз имкон дињад, аз та-
рафи дигар барои тарњрезии амиќи барномаи дурнамои 
љомеаи њуќуќбунёду демократї дар Тољикистон соњибис-
тиќлол имконияти воќеан тањлилию банаќшагирї фаро-
њам хоњад овард. 
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11.Тањлилу тањќиќи давраи созандагии таърихи муосир, 
алалхусус иљрои наќшањои рушди иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангии љумњурї ки бо ташаббуси бевоситаи Асосгу-
зори сулњу Вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон роњан-
дозї шудаву дар ин ду дањсолаи охир, љумњурї ба нишон-
дињандањои нињоят назаррас соњиб шудааст, чун њадафи мар-
казии тадќиќоти бунёдї дар таърихнигории миллї бояд ќа-
рор дошта бошад. 

12.Албатта, яке аз љузъиёти муњимми тадќиќоти таърихи 
ин даврабандии илмии ўст. Имрўз фикрњои мухталиф доир 
ба ин масъала пешнињод шудаанду пешнињод мешаванд. 
Баъзе «назариётчиён»-и нави таърих њар чи бештар аз ра-
ванди ќонуниятњои таърихии љомеаи умумибашарї сарфи 
назар намуда, даврабандиро дар доираи таърихи Ватан мањ-
дуд карданианд. Чи тавре дар боло ишора рафт, бояд фа-
ромўш накунем, ки доир ба даврабандї њарчанд хусусиятњои 
хоси зинањои муњимми таърихи Ватанро дар мадди назар 
нигоњ доштан лозим бошад њам, вале онњо бояд ба њаводису 
гардишњои дар таърихи умумибашарї наќши мукаммал гу-
зошта, мувофиќат намоянд. 

13. Аксари тањќиќотчиёни мо аз фањмиши назариявии 
масъалањои њадафи омўзиш ќарорёфта фарсахњо дуранд. 
Маълум аст, ки илми таърих хеле пеш рафтааст. Доир ба 
баъзе давраю масоили он тадќиќотњои зиёд таълиф шудаву 
рўи чоп омадаанд. Тадќиќоти нав фаќат баъзе далелу љуз-
ъиёти онро пурра карда метавонад. Акнун ваќти он расида-
аст, ки њарчи бештар ба масъалањои назариявї диќќати мах-
сус зоњир шавад. Аз ќафомондагии назарияфањмию назария-
дарккунии мо далеле шањодат медињад, ки то ба имрўз тад-
ќиќоте доир ба назарияи таърих рўи кор наомадааст. Мањз 
ба ин масъала бояд муаррихони соњибтаљриба диќќати љид-
дї зоњир намоянд. 

Албатта, он чи дар боло ишора ёфт, шарњи нисбатан пур-
раи масоили мубрами таърихшиносии кунунии ватанї буда 
наметавонад. Онро пешнињоду навиштањои муаррихон ба 
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маротиб пурра хоњанд кард. Муњим он аст, ки дар њалли он-
њо муњаќќиќони кишвар бояд њамбастигию фаъолияти љид-
дии илмї нишон дода, тавассути таъќиќотњои бунёдї, наќши 
таърихи тамадддунофари тољиконро дар сатњи байналми-
лалї боз ќавитар арзёбї намоянд. 
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